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Vážení spoluobčané, 

je tu čas na další číslo našeho Zpravodaje. Chci jen velmi stručně připomenout 

to, co se v naší obci podařilo během prázdninových měsíců dokončit nebo 

zorganizovat.  

Největší kus práce se podařilo dokončit v budově naší školy. Kromě nových podlah a nového 

osvětlení ve školních třídách je to také nový „kabát“ školní budovy. Rekonstrukce se také 

dočkalo schodiště a taras podpírající školní předzahrádku. Ve fázi dokončení je také výroba 

nových vstupních dveří do budovy Obecního úřadu. Od této akce si slibujeme lepší 

zabezpečení budovy a díky utěsnění i podmínky k dalším úsporám ve spotřebě plynu při 

vytápění budovy. 

V Drválovicích bylo obnoveno zábradlí kolem tamní hasičské nádrže. 

O největší prázdninové akci pořádané kulturním výborem se rozepsala členka kulturního 

výboru paní Lenka Chalupová. 

O chystaných aktivitách, jako je setkání s důchodci, blížících se volbách do obecních 

zastupitelstev, změně v knihovně atd. se dočtete v následujících článcích. Jednu akci však 

chci zmínit i zde. Letos to bude již 70 let, které uplynuly od popravy řady našich občanů 

během 2. světové války. Toto smutné výročí si chceme připomenout pietní akcí, která se 

bude konat v neděli 14.září. Vzpomínková akce začne vernisáží výstavy v drválovské 

hasičské zbrojnici v 10 hod. dopoledne. Odpolední pokračování začne v 14.30 hod. u 

pomníku padlých na evangelickém hřbitově, pokračovat bude zastavením u školy, 

slavnostním průvodem k pomníku v Drválovicích a následovat bude posezení s občerstvením 

na výletišti. Přivítáme mezi sebou děti popravených a další příbuzné obětí. Věříme, že se této 

pietní akce zúčastníte v hojném počtu. 

Mgr. Lenka Freitingerová 

 

Knihovna 

Jak již bylo oznámeno, dochází v obecní knihovně ve Vanovicích 

k zásadní změně. Od 1.9.2014 nastupuje na místo nové knihovnice ing. 

Marie Tajovská. Paní Evě Ambrozové děkujeme za její dlouholetou 

činnost, nové knihovnici přejeme mnoho radosti, energie a řadu pěkných 

nápadů. 

Knihovna bude mít otevřeno vždy v pátek od 17h do 19h s výjimkou pátků 19.9.2014, kdy 

bude otevřeno v době od 18.30h do 19.30h a 10.10.2014, kdy bude otevřeno pouze od 17h 

do 18h. 

 



 

Zápis z 56. zasedání zastupitelstva obce Vanovice 

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Vanovice 

Datum a čas: 30.7.2014, v 18 hodin 

Přítomni: Josef Čížek, Petr Dvořáček, Bc. Svatopluk Dračka, Mgr. Lenka 
Freitingerová, Josef Pavlík, Jiří Pinkava, Miroslav Přibyl, Květoslav 
Sedláček 

Omluveni:  Martin Chalupa 

Zapisovatel: Lucie Zouharová, DiS. 

Ověřovatelé: Jiří Pinkava 

   Josef Pavlík 

Jednomyslně schváleno 
 

Program: 

1) Kontrola plnění usnesení z 55. zasedání ZO 

2) Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

3) RO č. 6 

4) Výběr firmy na výměnu světel a oprav instalace ve škole 

5) Projednání a schválení pachtovní smlouvy s Agrospolem Knínice 

6) Projednání návrhu Jednoty Boskovice na uzavření prodejny v Drválovicích 

7) Smlouva o věcném břemenu k části pozemku p.č. 956/1 k.ú. Vanovice 

8) Další úkoly a sdělení 

9) Návrh usnesení a závěr 

Jednomyslně schváleno 

 

1. Kontrola plnění usnesení z 55. zasedání ZO 

Zo bere na vědomí 

 

2. Zpráva o činnosti výborů za uplynulé období 

Kulturní výbor zasedal – předseda informoval ZO o plánové akci nazvané „Šmoulové“ 

Osadní výbor pro Drválovice zasedal – předseda informoval ZO o plánované akci – 

výměna zábradlí u hasičské požární nádrže 

Kontrolní výbor nezasedal 



Finanční výbor zasedal – předseda informoval ZO o kontrole účetnictví a plnění 

rozpočtu obce Vanovice 

ZO bere na vědomí 

 

3. RO č. 6 

Rozpočtové opatření č. 6 – viz. příloha č. 1 

ZO schvaluje jednomyslně 

 

4. Výběr firmy na výměnu světel a oprav instalace ve škole 

 

Nabídky firem: 

V a V Elektro Boskovice – 151.646,86 Kč vč. DPH 

Elektrospol  Vísky – 155.334,45 Kč vč. DPH 

STAVKOM – 146.992,71 Kč vč. DPH 

Vybraná firma: 

STAVKOM, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 146.992,71 Kč vč. DPH 

7 pro, 1 zdržel se, 0 proti 

 

5. Projednání a schválení pachtovní smlouvy s Agrospolem Knínice 

Na základě vyvěšeného záměru o pronájmu pozemku (viz. příloha 2)  se přihlásil pouze 

jeden zájemce a to Agrospol Knínice. 

Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy s Agrospolem Knínice.  

Zastupitelstvo smlouvu jednomyslně schválilo a pověřuje starostu jejím podpisem 

 

6. Projednání návrhu Jednoty Boskovice na uzavření prodejny v Drválovicích 

Jednota Boskovice zaslala návrh obci Vanovice, aby přispívala na chod jejich soukromé 

prodejny v Drválovicích.  

ZO vzalo na vědomí a jednomyslně zamítlo 



 

7. Smlouva o věcném břemenu k části pozemku p.č. 956/1 k.ú. Vanovice 

 

Smlouva o věcném břemenu k části pozemku p.č. 956/1 k.ú. Vanovice 

ZO jednomyslně schválilo a pověřuje starostu podpisem 

 

8. Další úkoly a sdělení 

a) Jednání o prodloužení výjimky na vypouštění odpadních vod dne 31.7.2014 od 9h 

– ZO bere na vědomí 

b) MěÚ Boskovice nařídil do 3 měsíců odstranění  přístřešku na automobil rodiny 

Kavanových v Drválovicích, který nebyl postaven na jejich pozemku – ZO bere na 

vědomí 

c) Žádost 12-ti občanů ve věci přemnožení koček – ZO bere na vědomí 

d) Žádost SDH Vanovice o finanční příspěvek na zajištění Malohanáckého jarmarku – 

jednomyslně schváleno 

e) Žádost pana Válka o možnost kopání na našem pozemku p.č.  – jednomyslně 

schváleno 

f) Žádost pana Miloslava Chlupa o možnost uložení bahna, které bude vybagrováno 

při čištění horního rybníka – ZO bere na vědomí 

g) Smlouva o dílo s firmou Truhlářství Hladilem na částku 54.127,- Kč vč. DPH na 

zhotovení vchodových dveří do budovy Obecního úřadu Vanovice. Pověřuje 

starostu podpisem – jednomyslně schváleno 

h) Zastupitelstvo obce rozhodlo o uzavření rozdělané akce zastávka u OÚ Vanovice a 

o zařazení zastávky u OÚ Vanovice do majetku od 1.8.2014 – jednomyslně 

schváleno 

 
 

 

úkoly 

a) Pan Pavlík zajistí návrh smlouvy s vybranou firmou STAVKOM, spol. s r. o. 

b) Paní místostarostka vyrozumí majitele přemnožených koček o možnosti řešení 

dané situace 

c) Paní místostarostka písemně sdělí panu Chlupovi, aby se obrátil na Agrospol 

nebo jiného zemědělce. Obec nemá v tuto chvíli vhodné místo k uložení. 

 

9. Návrh usnesení a závěr 

 



Zápis z 57. zasedání OZ konaného 6.8.2014 ve Vanovicích od 18 hod. 

Přítomni:   Petr Dvořáček, Josef Čížek, Miroslav Přibyl, Mgr. Lenka Freitingerová,  
Josef Pavlík 

Omluveni:   Martin Chalupa, Bc. Svatopluk Dračka, Květoslav Sedláček,  
Jiří Pinkava 

Zapisovatel: Mgr. Lenka Freitingerová 
Ověřovatelé:  Josef Čížek, Miroslav Přibyl 
Jednomyslně schváleno 

Program: 

1. Projednání a schválení smlouvy o dílo s fy Stavkom na elektropráce v ZŠ a MŠ 

Vanovice 

2. Projednání a schválení dodatku č. 1 s fy Stavodos na vícepráce v ZŠ a MŠ Vanovice 

Jednomyslně schváleno 
 

1. OZ projednalo smlouvu o dílo č. 15-2014 s firmou Stavkom (hodnota díla 

146 992,71 vč. DPH, dílo bude dokončeno do 25.8.2014), jednomyslně ji schválilo 

a pověřilo starostu jejím podpisem. 

2. OZ projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavodos (položkový 

rozpočet víceprací přiložen), jednomyslně ji schválilo a pověřilo starostu jejím 

podpisem. 

 

 

 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

Ve dnech 10. a 11.10.2014 se uskuteční volby do obecních zastupitelstev. 

Chceme touto cestou poděkovat všem zastupitelům, kteří se ujali své 

odpovědnosti za „věci veřejné“ v uplynulém volebním období. A Vám všem 

přejeme „šťastnou ruku“ při volbě nových zastupitelů. 

 

 

 

Dne 24.9.2014 proběhne svoz nebezpečného odpadu:  

Drválovice: 16:00 - 16:30 hod.  u prodejny COOP 

Vanovice: 16:30 - 17:00 hod.  u KD 

 

 



 

Úplná uzavírka silnice III/3748 Borotín  

 

V době od  1.9.2014 do 16.11.2014 bude úplná uzavírka průtahu Borotínem. Vjezd 

bude povolen pouze autobusům (ze směru od Velkých Opatovic, Cetkovic i Vanovic). Jízdní 

řád by měl zůstat v platnosti. 

 

 

Šmoulí párty 2014 

„Umí se smát i prát a každý má je rád, i vy je račte znát: 

Šmouly“……tak právě tato znělka a spousta dalších 

šmoulích písniček bylo možné slyšet v sobotu 23. 8. 2014 

za Kulturním domem ve Vanovicích. Šmouloodpoledne 

začalo deštěm, ale ani deštivý začátek nezabránil dětem, 

Šmoulíčkům a Šmoulinkám, aby si svůj den přišli užít. Se 

svými rodiči i prarodiči přišlo bezmála 60 dětí.  

 

Šmoula Vejtaha zahájil odpoledne krátkým povídáním o historii 

Šmoulů a seznámil také všechna šmoulata se 

„šmoulózními“ pravidly, kterými se během odpoledne měla 

řídit. A začalo se šmoulovat. Po převzetí kartičky od Taťky 

Šmouly předvedly děti své schopnosti, např. před Silákem, kde 

s jeho posilovací činkou shazovaly kelímky, u Koumáka hledaly 

dvojici stejných šmoulovajec a Šmoulince odříkaly jména 

Šmoulů, která znají. U Šmouly Malíře ukázaly, jak hezky umí vymalovávat a Kutilovi, jak 

hravě sestřelí šmoulobalonky šipkami. Samozřejmě, že nechyběl ani zlý Gargamel se svým 

kocourem Azraelem, kterému naštěstí Šmoulové vždy utekli. Po skončení soutěží se děti 

občerstvily zmrzlinou, šmoulím nápojem a povozily se na koních.  

 

 

Pak přišla řada na společné soutěže. Přetahovanou lanem vyhrála 2x šmoulata nad velkými a 

za odměnu dostala od pana Kamila Rozbořila cukrovou vatu. Odvetou  jim měla být další 

soutěž, a to řetězcové přelívání vody z kelímku do kelímku s naplněním pet-lahve na konci 

řady. Této soutěže se účastnili i rodiče dětí. Bohužel ani tuhle soutěž velcí nevyhráli. 

Šmoulata je opět převálcovala. I přes menší nepřízeň počasí se akce vydařila a děti měly na 

tvářích, mimo modré barvy, také úsměv a spokojenost.  

 

 

Kulturní výbor moc děkuje všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a 

organizaci této šmouloakce. Vaší pomoci si moc vážíme! Zvláštní poděkování patří panu 

Jiřímu Lamplotovi a  jeho zaměstnancům z Minifarmy v Drválovicích, kteří zajistili ukázku 

vojenské techniky, zookoutek, střílení z luku, projížďku na koních i pomoc při organizaci 

závěrečných soutěží - zcela zdarma.     



 

                                                                                                               

 

 

 

Šmoulí párty byla poslední akcí v tomto volebním období a tak bych touto cestou chtěla 

celému kulturnímu výboru (Jana Štěpánová, Jana Bohatcová, Anna Geršlová, Linda 

Krejčiříková, Luboš Kobylka, František Kubín, Jiří Pinkava a Lenka Chalupová) poděkovat 

za jejich profesionální a perfektně odvedenu práci. Zvláště pak patří veliké díky za podporu a 

pomoc při všech akcích paní místostarostce Mgr. L. Freitingerové. Velice si cením toho, že 

ochotně obětují svůj volný čas a energii.                                                                                

Všichni členové tohoto výboru svoji práci dělali ze svého osobního volna zadarmo, 

dobrovolně a hlavně rádi pro Vás občany Vanovic a Drválovic. A v neposlední řadě také 

patří díky Vám za Vaši přízeň a zájem o tyto akce, který dokazujete svojí návštěvností. Snad 

si v říjnu zvolíme zastupitelstvo podle svých představ a „již“ zaběhlé akce budou v naší obci 

pokračovat nadále. Hodně štěstí všem.                                                                          

                                                                        

Za kulturní výbor Lenka Chalupová 

 

OHLÉDNUTÍ SE ZA LOŇSKÝM ŠKOLNÍM ROKEM V NAŠÍ ŠKOLCE 

 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši mateřskou školu 26 dětí. Tento školní rok 

jsme pracovali podle vzdělávacího programu: „Je nám dobře na světě“. Naším cílem je 

probouzet aktivní zájem o svět kolem nás a prohlubovat vztah ke všemu živému, k životnímu 

prostředí. Pravidelně chodíme s dětmi do krásného okolí Vanovic. Navštívili jsme farmu 

v Drválovicích, kde ochotní majitelé dětem ukázali domácí zvířata a jejich mláďata. Pro děti 

bylo připraveno občerstvení a my bychom tímto způsobem chtěli majitelům poděkovat za 

ochotu a za čas strávený s námi. V rámci poznávání přírody jsme se zúčastnili ekologického 

programu: „Vodník Jezerníček vypravuje“ v Brně - Soběšicích.  

 



Navázali jsme užší spolupráci s MŠ Borotín. Na podzim jsme byli pozváni na pohádkové 

představení: „O Budulínkovi“. Před Vánocemi jsme navštívili borotínskou školku, kde si děti 

společně pohrály, a poté jsme si prohlédli betlémy v arboretu. Na jaře jsme společně 

navštívili Janáčkovo divadlo v Brně, kde jsme zhlédli balet „Sněhurka a sedm trpaslíků“. 

Před koncem školního roku jsme byli pozváni na prohlídku borotínské hasičské techniky 

s odborným výkladem a současně jsme navštívili arboretum s výstavou obrazů. Tím naše 

spolupráce nekončí. Příští školní rok na podzim bychom chtěli přivítat borotínskou školku u 

nás ve Vanovicích na divadelním představení: „O Malence“. 

 

Taktéž jsme mohli přivítat u nás na dětském hřišti děti z MŠ Šebetov, a tak využít hřiště ke 

společným hrám. 

 

Se základní školou organizujeme pro děti tradičně na podzim drakiádu, každoročně naši 

mateřskou školu navštíví Mikuláš se svou družinou. Mezinárodní den dětí oslavujeme 

návštěvou Bonga v Brně, opékáním párků a společnými hrami dětí z MŠ a ZŠ. Letos poprvé 

jsme vyzkoušeli „spaní ve školce“, které dopadlo úspěšně. Pro děti zajišťujeme plavecký 

výcvik a různá divadelní, hudební a kouzelnická představení. Děti se účastní vystoupení pro 

veřejnost. 

Učitelky MŠ Vanovice 

BODY ROCKERS na mistrovství Evropy  

Od desátého do třináctého července probíhalo v italském městě Rimini mistrovství Evropy 

v hip hop, electric boogie a break  dance, na kterém nechyběli ani tanečníci z Boskovic. 

Hned první den soutěže bylo co slavit. Vedoucí skupiny Patrik Oujezský se stal, společně s 

kolegy ze skupiny The Expendables, mistrem Evropy v kategorii Adults 2 (31 let a víc). 

 

Ani ostatní dny nebyly bez úspěchu. Jakub Zemánek, Ondřej Páral a Jakub Koukal 

vybojovali 7.místo v kategorii break dance týmů a Jakub Koukal byl 9.místě v 

kategorii break dance sólo. 

Poslední den soutěže přinesl krásné 21. místo pro Patrika Oujezského, Kristýnu Zárubovou, 

Evu Holasovou, Nikol Randulovou, Martinu Kalíkovou, Lucii Žaludovou, Adrianu 

Wilderovou, Petru Hlaváčkovou, Adélu Přikrylovou a Romana Gonšora v kategorii velké 

formace dospělí. 

 



„Českou republiku jsme mohli reprezentovat také díky finančním příspěvkům, které nám 

poskytly i Vanovice.“ řekl Roman Gonšor. „Proto bych rád touto formou obci Vanovice 

poděkoval,“ dodal Roman. 

 

 Roman Gonšor 

Posezení s důchodci 

Dne 4.10.2014 se od 16.30 hod. v kulturním domě ve Vanovicích uskuteční 

další POSEZENÍ S DŮCHODCI. 

Kromě obvyklých aktivit (různé kvízy, občerstvení, hudba) chceme letos 

uspořádat soutěž zaměřenou na sladko-kyselé zavařeniny (čalamády, 

dýně, papriky, cibulky, okurky…) spojenou s ochutnávkou a výměnou receptů. 

Přihlášky do soutěže přijímáme do 30.9.2014 v úředních hodinách na OÚ ve 

Vanovicích. 

 
 

KONCERT 

Farní sbor ČCE ve Vanovicích vás zve na další z letních koncertů. Vystoupí pěvecký sbor 

Vlastimil pod vedením pana Miloše Krejsy, violoncellové kvarteto pod vedením paní 

učitelky Anežky Jungové a další sólisté. Koncert se koná v sobotu 20. září od 18 hod.  

 

Jubilanti  

Čejka Pavel, Vanovice 8 50 let 

Kolářová Milada, Drválovice 13 92 let 

Kubín František, Vanovice 39 65 let 

Pinkava Jiří, Vanovice 127 65 let 

Rejdová Jarmila, Vanovice 161 70 let 

Štrajtová Marie, Drválovice 60 90 let 

Zemanová Zdenka, Vanovice 38 70 let 

 

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a ještě mnoho krásných let života. 



 

Pieta k uctění památky popravených spoluobčanů 

 

1944 – 2014 

 

Vanovice – Drválovice 14. září 2014 

 

 

 

Program: 

 

14.00 hod.  vzpomínkový akt u pomníku padlých na evangelickém 

hřbitově ve Vanovicích (P. Freitinger, KUDYKAM) se 

zastavením u školy (žáci místní školy) 

 společný slavnostní průvod k pomníku v Drválovicích 

 15.30 hod. vzpomínkový akt u pomníku v Drválovicích (plk. Vodička, 

Vlastimil) 

 16.00 hod. koncert Vlastimilu na výletišti v Drválovicích 

 

 

Součástí piety je výstava artefaktů z období protektorátu v budově OÚ Drválovice 

(otevřeno od 10 hod.) 

 

 

 

 



Zubní pohotovost 

 

 

Provozní doba Zubní pohotovosti o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do 13 hodin: 

 

Září    

    
6.9. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550 

7.9. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic 516 452 808 

13.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 

14.9. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

20.9. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 

21.9. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291 

27.9. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 

28.9. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997 

    
    
    
Říjen    

    
4.10. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 

5.10. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210 

Pranostiky  

 Čeho červenec a srpen nedovaří, toho září neusmaží.  
 Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 
 Na dešti v září rolníkům moc záleží. 
 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 
 Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 

 

 

 

Zpravodaj Vanovic - Drválovic vydává obecní úřad ve Vanovicích.  Cena zpravodaje je 3,- Kč. Příspěvky můžete zasílat na 

e-mailovou adresu: mistostarosta@vanovice.cz 

Také je zajištěno ošetření v Úrazové nemocnici Brno, tel. 545 538 111(Po - Pá 17 - 7h., So, Ne a sv. 17 - 24h.) 
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